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от доц. ЕЛЕНА ГРОЗЕВА ЖЕЛЕВА, доктор по педагогика 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна 

Филиал - Сливен  
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ОТНОСНО: Процедура по конкурс за академична длъжност „доцент“ в 

Област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, за доцент по „Теория на възпитанието и 

дидактика (мултикултурна образователна среда)”, обявен в ДВ бр.103 от 

27.12.2016 г., за нуждите на Тракийски Университет-ДИПКУ.  

 

ДАННИ ЗА КАНДИДАТА  

 

Д-р Милена Ивова Илиева е единствен кадидат в обявения конкурс. 

Завършила е полувисше медицинско образование, специалност „Акушерка” 

през 1996г. В СУ „Св. Климент Охридски” през 2002г. придобива ОКС 

бакалавър по специалност „Специална педагогика”, а през 2004г.–ОКС 

магистър по специалност „Социални дейности”, със специализация 

„Мениджмънт на социалните дейности”. През 2013 г. защитава докторска 

дисертация на тема: «Съвременни тенденции на интеркултурното образование 

на децата от ромски произход в условията на глобализация».  

За периода 2002г.–2006г. и 2007г.–2013г. е ръководител/координатор по 

проекти и програми в Сдружение „Свят без граници”–гр. Стара Загора. За 

времето 2004г.-2006г. е възпитател в СОУ «Христо Смирненски» град Стара 

Загора. В интервала 2006г.-2007г. е координатор на образователен проект-
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десегрегация Фондация «Лозенец»-град Стара Загора. От юни 2006г. до 

настоящия момент е местен експерт в Сдружение „Свят без граници” в град 

Стара Загора. От 2008г. и досега е лектор/обучител в ДИПКУ на Тракийския 

университет. От 2013 г. и понастоящем е асистент в Катедра «Социални 

дейности» на Медицински факултет при Тракийски университет.  

Провежда лекции и упражнения по Обща педагогическа и 

дефектологична деонтология. Води упражнения по учебните дисциплини: 

Специална педагогика, Организация и управление на социално-

педагогическите инситуции. 

Специално внимание заслужава работата на кандидатката като 

хоноруван преподавател в ДИПКУ на ТУ в краткосрочни курсове на тема: 

«Работа с деца билингви», «Изграждане на педагогически умения за ефективна 

работа с ученици- билингви». 

Д-р Милена Илиева работи по различни изследователски проекти на 

различни нива, свързани с актуални проблеми в българското образованието: 

един Национален научен проект и три към Тракийския университет. В периода 

2008-2011г., тя е организатор и лектор на проектите: «Единни в 

многообразието»; Програма 3 – «Създаване на предпоставки за успешна 

социализация на децата и младите хора от етническите малценства»; «Заедно 

в различието» и други. Като лектор, тя предлага интересни иновационни идеи 

и се приема изключително добре от учителите и учениците в различни 

възрасти.     

Списъкът на разработените учебни програми от кандидатката в конкурса 

за професионално направление «Социални дейности», включва: две 

задължителни дисциплини: «Общопедагогическа и дефектологична 

деонтология» – за студенти в редовна и задочна форма на обучение; една 

факултативна: «Съвременни тенденции на интеркултурното образование на 



децата от ромски произход в условията на глобализация»; пет избираеми 

дисциплини: «Предизвикателства на непрекъснатото образование в 

условията на постмодерното общество»; «Основи на теренната работа в 

маргинализирани общности»; «Умения за разработване и управление на 

проекти»; «Актуални форми и тенденции при трафика на хора»; «Умения за 

презентиране»; «Снемане на профил на клиент в социалната работа». 

 

ДАННИ ЗА ПРОЦЕДУРАТА   

 

Конкурсната процедура е в съответствие със ЗРАСРБ и Правилника на 

Тракийския университет за прилагането му. Не са констатирани нарушения.  

 

ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ  

 

За участие в обявения конкурс ас. д-р Милена Ивова Илиева представя 

всички документи, които изисква ЗРАСРБ, Правилникът за неговото 

прилагане и ПРАС на ТрУ. Представената за оценка и анализ научна 

продукция включва: 2 монографии: едната «Съвременни тенденции на 

интеркултурното образование на децата от ромски произход в условията на 

глобализация» и втората – «Взаимодействие с ромското семейство в 

мултикултурна образователна среда»; 7 учебни помагала (в съавторство); 16 

публикации в чуждестранни научни списания, от които 7 самостоятелни и 9 в 

съавторство; 4 публикации в български научни списания в съавторство, от 

които 3 са в направлението на конкурса; 8 участия с доклади в международни 

научни форуми в съавторство; 3 участие с доклади в национални научни 

форуми, от които 2 самостоятено и 1 в съавторство. 



Налични са общо 38 публикации след придобиване на образователната 

и научна степен доктор. 15 от тях са публикувани на английски език. В 

количествено отношение преценявам, че продукцията на ас. д-р Милена 

Илиева е достатъчна и отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за 

неговото прилагане и Правилата за развитие на академичния състав на 

Тракийски Университет.  

Характерно за научното творчество на д-р Милена Илиева е, че нейните 

трудове отразяват, очертаната в педагогическата й практика, възможност за 

работа в няколко научно-теоретични и практико-приложни педагогически 

полета, в това число и мултикултурна образователна среда.  

В методиката «Взаимодействие с ромското семейство в мултикултурна 

образователна среда» д-р Милена Илиева разглежда на теоретико-приложно 

академично ниво проблемът за изграждане на мултикултурална среда в 

детската градина и училището. Разработва и апробира в практиката модел за 

привличане на ромските родители като доброволци, което определя мястото 

им във възпитанието и значимостта на институцията–детска градина и 

училище. Подпомага  професионално-педагогическия опит на учителите в 

детските градини и училищата за работа с родители от ромски етнически 

произход, а това води до актуализиране на обучението на децата-роми, 

съобразно етноспецификата им. 

Формулирани са научните приноси. 

В комплекта документи за конкурса кандидатката е приложила справка 

за цитиранията, където е видно, че научните й публикации имат 37 

цитирания, от които 8 са от индивидуалните й статии. 

Във връзка с това е и препоръката ми към д-р Милена Илиева да търси 

различни възможности за публикуване на своите идеи самостоятелно и да 



достигане до повече ползватели на научните й трудове сред академичната 

общност. 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: цялостната научна, учебно-преподавателска, проектна и 

организационна дейност на ас. д-р Милена Ивова Илиева я характеризира 

като един утвърден преподавател и изследовател. Представените документи 

отговарят на критериите за присъждане на научни степени и заемане на 

академични длъжности. Това ми дава основание най-убедено да подкрепя 

нейната кандидатура и да препоръчам на уважаемите членове на научното 

жури да гласуват положително, и на д-р Милена Ивова Илиева да бъде 

присъдено академичното звание „доцент“ в Област на висшето образование 1. 

Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика, „Теория 

на възпитанието и дидактика (мултикултурна образователна среда)”.  

  

05.05.2017 г.                                                             Подпис:………………………  

гр. Варна                                                                              доц. д-р Елена Желева 


